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Законодавчі підстави СЕО 

•Конвенція про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська 
конвенція) - ратифікована Законом України 06.07.1999 
•Конвенція про оцінку впливу на довкілля у 
транскордонному контексті (Конвенція Еспо) - 
ратифікована Законом України 19.03.1999 
•Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції 
про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті (Протокол про СЕО) - 
ратифікований Законом України 01.07.2015 



Законодавчі підстави СЕО 

•Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (Угода про асоціацію) - ратифікована Законом 
України 16.09.2014 
•Протокол про приєднання України до Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства - ратифікований 
Законом України 15.12.2010. 
•Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих 
планів та програм для довкілля 



Законодавчі підстави СЕО 

Проект Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» : 
•Зареєстрований у Верховній Раді України 21.02.2017 за 
№6106 законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку», 
поданий групою народних депутатів України, прийнято в 
першому читанні 23.05.2017. 
•19.12.2017 законопроект схвалено профільним Комітетом  
до повторного другого читання, доопрацьовано та 
підготовлено до повторного другого читання 
 



Стратегічна екологічна оцінка це процедура: 
 визначення, опису та оцінювання наслідків виконання 

документів державного планування для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення, виправданих альтернатив,  

 розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення 
можливих негативних наслідків,  

 яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,  
• розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку,  
• проведення громадського обговорення та консультацій (за 

потреби − транскордонних консультацій),  
• врахування у документі державного планування звіту про 

стратегічну екологічну оцінку,  
• результатів громадського обговорення та консультацій, 
•  інформування про затвердження документа державного 

планування 



Документи державного планування: 

• стратегії, плани, схеми, містобудівна 
документація, загальнодержавні програми, 
державні цільові програми та інші програми і 
програмні документи, у тому числі зміни до них,  

• які розробляються та/або підлягають 
затвердженню органом влади, органом місцевого 
самоврядування  



Які документи державного планування 
підпадають під СЕО 

• у сфері:  сільського господарства, лісового господарства, 
рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, 
поводження з відходами, використання водних ресурсів, 
охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування 
(крім плану зонування території) і землеустрою (схем) та 

•  виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності 
(або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких 
законодавством передбачено проведення процедури ОВД, а 
також 

• які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 
екологічної мережі  

 



Не підлягають СЕО документи державного планування, що 
стосуються: 

•  виключно національної оборони або дій у разі 
надзвичайних ситуацій; 

• створення або розширення територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду 

  бюджети, бюджетні програми та фінансові плани; 
програми економічного і соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим, областей, районів, 
міст, сіл, селищ на короткостроковий період. Ця 
норма втрачає чинність з 1 січня 2020 року.  
 

  



Здійснення стратегічної екологічної 
оцінки проекту документа державного 
планування виключає необхідність 
проведення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи такого 
документа. 
 
 



Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки 

• замовник; 
• Мінприроди, МОЗ, обласні, Київська, Севастопольська міські 

державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони 
навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), 
органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища та охорони 
здоров’я; 

•  громадськість; 
• держава походження (держава, під юрисдикцією якої 

здійснюється розроблення документа державного планування); 
• зачеплена держава (держава, на яку ймовірно поширяться 

транскордонні наслідки виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення). 
 

 



Особливості СЕО 
 

жодного дозволу! 
жодного погодження! 
 консультації мають на меті отримання зауважень і 

пропозицій (ненадання протягом визначеного 
терміну - вважаються відсутніми)!  

  максимальна визначеність та прозорість!  
  інтегрована у чинну процедуру розроблення 

містобудівної документації! 



Висновок 

• Законопроекти  регулює відносини у сфері 
стратегічної екологічної оцінки проектів 
документів державного планування та доповнює 
процедури розроблення і затвердження 
документів державного планування в частині 
забезпечення їх відповідності вимогам охорони 
довкілля та здоров`я населення 
 



 
 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 

trofimenko@menr.gov.ua 
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